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گرفتن عدم   با در نظرمهندسی آموزش کیفی ارزیابی شاخص ۀتوسع

 یتهاقطع

  

  3 زهرا زحمتکش و 2 پانیذ محمدپور، 1 کارآموزمحمد 

  

 میان،دراین. هستند صنعتی و اجتماعی اقتصادي،ۀ توسع و رشد براي جامعه انسانی هاي سرمایه دانشجویان :چکیده 

 مسیر طول در دانشجویان هدایت و انگیزه ایجاد براي علمیهیئت اعضاي و رشد اصلی محیط عنوانبه دانشگاه نقش

 کیفی وضعیت در آن بهبود و مهندسی آموزش نقش بررسی مطالعه، این از هدف. است انکارغیرقابل آنها سازندگی

 سپس،. اند شده ئهارا و بررسی زمینه این در مطرح ۀپای تعاریف منظور، بدین. است دانشجویان تحصیلی و تربیتی آموزشی،

 و آموزش کیفیت ارتقاء ۀزمین در و گیرد می شکل دانشجو یک علمی و فردي کیفیت آنها قالب در که مهمی عوامل

دهی عوامل بر اساس نظر کارشناسی صورت وزن. اند شده بنديرتبه و دهیشناسایی، وزن ،مؤثرند دانشجویان تحصیل

 از تعدادي براي و ارائه دانشجویان تحصیل و تربیت در مهندسی وزشآم نقش کردن کمی براي شاخصی سپس،. گرفت

 مطالعاتی مورد عنوانبه  مهندسی عمران در مقطع کارشناسیۀکشور در رشت سطح در مهندسی و جامع دانشگاههاي

. است شده چندشاخصه، استفاده نوع از) MCDM (چندمعیاره گیري تصمیم ابزارهاي از از این روي، .است شده سازيپیاده

 زنجیرة پایۀ بر روش یک از استفاده با مهندسی آموزش در مؤثر عوامل تعیین در موجود قطعیتهاي عدم تأثیر ادامه، در

منظور هشده ب شاخص ارائهییرات تغي محتمل براة اساس، گسترینبر ا.  قرار گرفتی بررسمورد) Marcov Chain (ماکوف

 تحقیق این در موردمطالعه دانشگاه 4 برايشده دادهتوسعه شاخص مقدار . شدیین تعی آموزش مهندسیفی کیابیارز

 همچون یتوجه عواملقابل) وزن( یت از اهمی مطالعه حاکین ایجنتا. دست آمده ب47/0 و 62/0، 55/0، 63/0 یبترتبه

 ی آموزش مهندستیفی دانشجو در کيهدفمند/ شخصی شرایط و استاد با اندرکنش زیرساختی، امکانات و محیطی شرایط

 . آموزش استیفی بهبود کي گونه عوامل براین به ایشترو لزوم توجه ب
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 مقدمه .1

 مهندسی ايحرفه عملکرد به ،آن به مربوط اصول تدریس و علم تعلیم فعالیت صورتهب مهندسی آموزش

 پیشرفته آموزش گونه هر و مهندس یک به شدن تبدیل براي اولیه آموزش شامل تعریف این. شودمی تعریف

 است زیاد قدريبه امروز دنیاي در مهندسی آموزش به پرداختن لزوم. آیدمی آن دنبال به که است تخصصی و

تک جینیاویر مانند دنیا مطرح دانشگاههاي برخی در که
1

پردو  و
2
 عنوان این به دانشگاهی بخش یک ،

 استی مهم بسیار موضوع دانشگاهها در مهندسی آموزش .)http://www.enge.vt.edu(است  شده گذارينام

. دارد جامعه اسیسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، بخشهاي و نهادها دیگر در وسیعی بسیار اثرگذاري که

 و مدیران مهندسی، آموزش نقش بهباتوجه ویژههب افراد تخصصی تربیت با جوامع ۀهم در عالی آموزش نظام

 نظام مداوم اصالح  براي(Azizi and Lasonen, 2009).سازد می آماده بخشها ۀهم در را جامعه راهبران

 تدریس کیفیت از دانشجویان ارزیابی). 1377 پازارگادي،(است  ضروري آموزش کیفیت ارزیابی دانشگاهی،

 استادان، عملکرد دربارة هادانشکده به تشخیصی بازخورد نظیر اساسی گیریهايتصمیم براي را مفیدي نتایج

 دانشجویان راهنمایی براي آمدهدستبه اطالعات از استفاده و برجسته و باظرفیت استادان گزینش و انتخاب

 قرار آموزشی نظام مسئوالن اختیار در برخوردارند، علمی شایستگی از که ،تادانیاس با درسها انتخاب در

 کلیدي مفهوم دو توصیف به) 2002( و دیگران 3موسکال). 1382 ,محمديمهر و ذوالفقار(دهد می

صحت گیري اندازه
4
 براي توانند می چگونه مفاهیم این که دادند نشان همچنین و پرداختند پذیري اطمینان و 

  .گیرند قرار استفاده مورد مهندسی آموزش ارزیابی پیشرفت

 هر سرمایۀ ترینبزرگ انسانی نیروي. است متخصص نیروهاي تربیت مهندسی آموزش اصلی هدف

 جسمی، و فکري ثرؤم گیريبهره و پرورش با تواندمی باارزش سرمایۀ این. شودمی محسوب کشور

 پایدار، توسعۀ انسانی عدب در. سازد هموار را توسعه راههاي و ساخته دگرگون را کشور اقتصاد هايپایه

 در. است برخوردار توجهیقابل اهمیت از آموزش و تربیت و تعلیم بهبود و انسانی منابع توسعۀ

 درآمدرا  رشد از توجهیقابل سهم) آمریکا متحده ایاالت مانند (یافتهتوسعه کشورهاي از بسیاري

 دهدتشکیل می سیستمها مهندسی و توسعه یندافر در ایجادشده نّاورانهف تغییرات از ناشی سرانۀ

 )USMA (آمریکا متحده ایاالت نظامی آکادمی در چگونه که داشتند اظهار) 2002(و دیگران  5بِیلی

 فرایند. است شده اصالح و داده توسعه دوره، ارزیابی طرح نام هب آکادمی، ارزیابی مدل در جالب ابزار یک
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 آن  دهندةتشکیل هاي دوره و تحصیلی ۀبرنام یک بین مهم یرابط مستندات، از حاصل نتایج و دوره یارزیاب

 .است
  

  :است شده تشکیل زیر اصلی رکن سه از مهندسین آموزش سیستم عالی  آموزش نظام در

 ؛است يا حرفه و اخالقی فنی، هاي زمینه در دانشجویان تعالی و ها ایده تبادل براي محیطی  :دانشگاه   

 به دستیابی از اطمینان و تفکر یندافر کردن اجرایی براي انسانی ابعاد با عاملیسیستم :علمیهیئت 

  ؛هستند عالی آموزش سیستم مدیران و کنندههدایت سازنده، علمیهیئت. است موردنظر کیفیت

 هستند دانشگاه سیستم نهایی محصوالت حالدرعین و اصلی اثرپذیران: دانشجویان. 
  

 سه هر به نگرش تغییر و توجه متخصص، افراد صحیح تربیت راستاي در مهندسی آموزش ۀتوسع براي

 فعالیتهاي ۀارائ و تحقیق تدریس، تنها علمیهیئت نقش قدیمی، رویکردهاي در .است الزم ذکرشده رکن

 جامع رویکردهاي در يالگوساز و راهبري ،مثال عنوانهب ،کهدرحالی. شد می گرفته نظر در دانشگاه به خدماتی

 فعالیتهاي پیشبرد در انادتاس نقش تعریف در که هستند بزرگ موفقیتهاي به دستیابی براي مهم ۀمؤلف دو

. دکنمی آموزش کیفی سطح ارتقاء به توجهیقابل کمک راهبريعامل . اند شده گرفته نادیده دانشگاهی

 و خالقیت ماهیت و است افراد موفقیت به یدستیاب در کلیدي عوامل از یکی دیگر، طرف از الگوسازي،

 آن اجتماعی اثرات و واقعی دنیاي ايهمحدودیت با برخورد. آوردمی وجود هب دانشجویان در را خوداتکایی

 مناسب برنامۀ یک با واقعی کارآفرینی. هستند دانشگاهی تحقیقاتی و علمی هاي زمینه در مهمی چالشهاي

 یادگیري به کمک اجازه داناتاس به که است آموزش ضروري جزء کیفیت، یارزیاب. گیردمی شکل الگوسازي

 ابزارهاي با سیستم یک از مهندسی کارآفرینی آموزش. دهد می را آموزشی هاي برنامه پیشرفت و دانشجویان

 مختص ساختاري ارزیابی براي و  شده طراحی سختگیرانه روشهاي طریق از که بود خواهد مندبهره ارزیابی

 ارزیابی براي شاخص بهترین آموختگاندانش (Purzer, et al, 2016). اند یافته توسعه کارآفرینی دسیمهن

 آموختگاندانش مشارکت ۀتوسع. هستند دانشجویان تربیت و آموزش در دانشگاهی ۀبرنام موفقیت

 و وابستگی از تفادهاس و خود هب وابسته انسانی عوامل با ارتباط در آموزشی ۀبرنام یک موفقیت ةدهندنشان

اعضاي  فعال مشارکت نیازمند امر این. است دانشگاه اهداف پیشبرد در خود آموختگاندانش مالی امکانات

 انتقال و دانش گذاشتن اشتراك به اصول و الگوسازي). 1388 ،نظیف و موزآکار(است  دانشگاه علمیهیئت

 از اخیر سالهاي در خوبیبه که است المللیبین دانشگاههاي آکادمیک ارزشی ۀهست جزء جدید هايیفنّاور

 روال. است شده منتقل داخل دکتري دانشجویان به) کشور به برگشته انادتاس (خارجی آموختگاندانش

 و نیست مشخص تکمیلی تحصیالت آموختگاندانش دوم نسل به داخل دکتري اول نسل از ارزشها این انتقال

  . است آورده وجودهب را توجهیقابل نگرانیهاي یمهندس دکتري انبوه تولید دلیلهب
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 ارزیابی جامع ۀبرنام یک  ۀتوسع براي ايسسهؤم تالشهاي از بازنگري یک) 1998( و دیگران 1مک گورتی

 جامع برنامۀ یک ۀتوسع براي اي مرحلهپنج مندفرایند نظام یک ؛کردند فراهم مهندسی آموزش پیشرفت مداوم

 به که فعالیتهایی. نآ جزئیات با گیري اندازه روشهاي کارگیريهب تا گرفته آموزشی فاهدا تشخیص از ارزیابی

 نشان و ارزیابی براي  یکپارچه فرایند چهار. است شده ذکر شوند،میمنجر  تعهد و مشارکت به دانشکده تشویق

 روشهاي این رکزتم. کنندمی استفادهاز آن  علمی هیئت اعضاي و دانشجویان که شد توصیف عملکرد دادن

 است ABET  مهندسی معیار با مرتبط دانشجویان یادگیري خروجیهاي بهبود و توسعه گیري، اندازه بر ارزیابی

 .(ABET, 2000)  
  :کرد تعریف زیر صورتهب توانمی را دانشجویان تربیت در استاد نقش خالصه طورهب

 ؛دانشجویان در انگیزه ایجاد 

 ؛جودانش عالیق و منافع به توجه  

 ؛دانشجویان نیازهاي با ارتباط   

 ؛نفساعتمادبه ایجاد  

 پاداش با دانشجو موفقیتهاي کردن تقویت. 
 

 برنامۀ ،کیفیت مداوم ارتقاي ،دستاوردها ،اهداف ،دانشجویان شامل مالکهایی آموزش جدید نگرشهاي در

 نظر در مهندسی آموزش ۀامبرن یک کیفی ارزشیابی و بازنگري براي پشتیبانیها و امکانات ،انادتاس ،درسی

  (ABET, 2010).است  شده گرفته

 نیازهاي و دولت سیاستهاي اي،حرفه فعالیتهاي بین وابستگی تحصیل طول در باید آینده مهندسان

 کره و انسان وضعیت زندگی، مختلف هايجنبه وريافنّ که دریابند همزمان طورهب و کنند درك را جامعه

 نیروهاي به آنها تبدیل براي مهندسان این تربیت (Marina and Anna, 2015).دهد  می تغییر را زیست

 عوامل همه بر مبتنی و پویا مهندسی آموزش نظام یک عهدة بر آموزشی سیستم در اي حرفه و متخصص

QA/QC
2 

 آماري ۀجامع یک و آماري روشهاي مبناي بر آموزشی گیري اندازه و ارزیابی اساساً. است رتبطم

 در کارکنان تعداد شده،کسب جوایز نظیر معیارهایی معموالً مهندسی آموزش کیفی رزیابیا در. است

 موردنظر ؤسسۀم به 5 تا 1 از ايرتبه و شده گرفته نظر در ... و شدهچاپ مقاالت تعداد سیستم،

 یبسزای ثیرأت مهندسی آموزش کیفیت رب میان این در آنچه. (Moskal, et al, 2002) یابد می اختصاص

 در هـک ،اتیـمطالع بررسی. کندمی کیدأت ارزیابی در استاد نقش بر نوعیبه موضوع این. است تدریس دارد،

 و بیان به ينظر صورتبه مطالعات این اغلب که دهدیـم انـنش ،تـاس هـگرفت ورتـص هـزمین نـای در هـگذشت
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 یا)  et al, 2011)   , 2014 ;Suarez  Lassudrie Rouvrais andپردازندمی آموزش کیفیت در ثرؤم عوامل توضیح

 یـمطالعات دانـفق لذا، ) Ramsden, 1991 (گیرندمی نظر در آموزش کیفیت رب را محدودي عوامل ثیرأت اینکه

 آموزش کیفیت کمی ۀمحاسب براي عددي و ریاضی روشهاي از ثرؤم عوامل ۀهم گرفتن نظر در با که

 کیفیت بر ثرؤم عوامل ابتدا، در مقاله این در دلیل، همین به. شودمی حس باشند، کرده استفاده مهندسی

 جامعۀ یک اساس بر آماري ریاضی روش یک  بهسپس ست وا شده بنديرتبه و شناسایی مهندسی آموزش

 براي. است پرداخته دانشگاهها در مهندسی آموزش کیفی وضعیت کردن یکم براي تهران، در آماري

مراتبیسلسله لـتحلی روش از معیارها بنديرتبه
1
 استفاده شده ،یارهمع چندیريگیم روش تصمیک ،

 بر یمبتن ـاروشه نیا. کنند لـیتسه را يریگ مـیتصم ندیافر دـتوانن یم ارهـیمعچند گیري یم تصميروشها. است

 يدـبنتیاولو را اآنه و کرده یکم را يریگ میتصم يـاهنهیگز ،است دلـمست یـاضیر روابط و یمنطق ياستداللها

هِیسل  مطالعاتاساس بر. دـکن
2

 يـاروشه نـیاربردترـپرک از یـکی یمراتبسلسله لیتحل روش) 2001 ( و دیگران

 یـعنی ارهـیدمعـچن يرـیگ میتصم فنون از گرید یکی شاخصها، يدـبنهـرتب از پس .است ارهـیچندمع يرـیگ میتصم

ه پرومتروش
3 

و گایا
4 

  و یسادگ بهباتوجه روش نیا. شد استفاده یمهندس آموزش یفیک یابیزار شاخص ۀارائ يبرا

 لیتحل ن،یاربعالوه.  (Morais, Costa and Teixeira de Almeida, 2007) دارد تیارجح روشها گرید به بودن فهمقابل

 کی در. فتگر صورت شاخص ةشدیکم مقدار يرو شدهییشناسا عوامل ریثأت زانیم یبررس منظورهب تیقطععدم

 تیقطع عدم و یعیطب راتییتغ از یناش تیقطع عدم رند؛یگیم تأنش منبع دو از تهایقطع عدم تمام جامع يبنددسته

 حذف قابل یکیزیژئوف يهافرایند یذات بودن یتصادف از یناش يهاتیقطع عدم یکل حالت در. دانش فقدان از یناش

 را تهایقطع عدم نوع نیا است ممکن یکیزیف يستمهایس ودبهب هرچندکه .آمد کنار آن با دیبا و ستین شدن

 و داده يآورجمع ق،یتحق مانند یاعمال با دانش فقدان از یناش تیقطع عدم که ست ایحال در نیا. کند کم

  .(Tung and Yen, 2005) است کاهش قابل قیدق دیتول

 

 کار روش .2

 آن دنبالبه و عالی آموزش ۀزمین در اساسی هايبازنگری ،اوريفنّ توسعۀ و پیشرفت و جوامع رشد با زمانهم

 فعالیتهاي و نبوده مستثنی قائده این از نیز ایران. است گرفته صورت مختلف کشورهاي در مهندسی آموزش

 و تالشها این رغمعلی. است انجام داده مهندسی آموزش ریزيبرنامه با ارتباط در اخیر هايدهه در زیادي

 از بسیاري در دانشجویان تربیت و رشد در مهندسی آموزش نقش تنهانه شها،همای و نشستها برگزاري

 موانع هابرنامه این شدن عملی مسیر در بلکه تـسا شده شناختهنا وزـهن کشور حـسط در اـدانشگاهه

____________________________________________________________________ 
 

1. Analitical Hietarchy Process (AHP) 
2. Hiessl 
3. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) 
4. Geometrical Analysis for Interactive Aid (GAIA) 
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 شودمی مهندسی ۀرشت آموزش و ریزي برنامه روند تحول دشواري باعث واقعیت این. دارد قرار اريـبسی

Buckeridge, 2000) .(ی اجتماعیطی،محیست زي با در نظر گرفتن ضرورتهایک پارامتری مطالعه، روشین ادر 

 يهایتقطع در نظر گرفتن عدمبا ی آموزش مهندسیفیتثر در بهبود کؤ می و ارکان اصلياور و فنّیفرهنگـ 

 در منظورهب. است شده رائها دانشجویان تحصیلی و تربیتی ارتقاء هدف با ثر،ؤم عوامل برخی یرموجود در مقاد

 ةیر زنجي بر مبنایريگ از روش نمونهی آموزش مهندسیفی شاخص کیل در تحلیتقطعنظر گرفتن عدم

 ،عوامل ةشد حداقل و حداکثر ثبتیر روش، با استفاده از مقادین اساس ابر. مارکو استفاده شده است

 یکم براي تـدسازاین یـروشهای وجود. سته اـ صورت گرفتیکنواخت یع توابع توزۀ با توسعیريگنمونه

صورت ه ب1روش کار مطابق شکل . است ضروري جامعه دانشگاهی سطح در مهندسی آموزش وضعیت کردن

 یفیتثر بر کؤ معوامل ینثرترؤشده میشنهاد بر اساس روش پینهمچن. است نشان داده شده فلوچارت یک

 . شودی میی شناسایان دانشجویل و تحصیتترب

  

  

 مهندسی آموزش کیفی ارزیابی براي پیشنهادشده روش فلوچارت. 1شکل 
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  دهیوزن و معیارها شناسایی. 1. 2

 چند و در یی شناسایان دانشجوي و فردی علمیفیت بر کیرگذارثأ تیارهايشده، معیشنهاد اساس روش پبر

 در ضرورت اساس بر و خصیش قضاوت برمبناي معیارها این. اند شدهيبند دسته1 همانند جدول اصلی گروه

 مطابق که یعوامل ادامه  در.اندشده تدوین و انتخاب مهندسی آموزش کیفی ارزیابی در آنها گرفتن نظر

 1در جدول (*) با عالمت  و یی شناساشوند، گرفته نظر در یتقطعتوانند در تحلیل عدم ماهیتشان می

 .اندمشخص شده

  

 مهندسی آموزش کیفیت شاخص کردن کمی و ارزیابی براي شدهاییشناس زیرمعیارهاي و معیارها . 1 جدول

 )یرگروهز (زیرمعیار )اصلیگروه  (معیار ردیف

 تحصیل محل شهر 1

 دانشگاه مکانی موقعیت 2

 تحصیلی ۀرشت 3

 دانشگاه شهرت و علمی وضعیت 4

5 
 امکانات کتابخانه، آزمایشگاه، لهازجم فرهنگی، آموزشی، علمی، امکانات

 انتشارات کپی، واحد ،رایانه تصویري، صوتی

6 

 امکانات و محیطی شرایط

 زیرساختی

 )کالس شروع از پیش براي انتظار محلبوفه،  (دانشکده رفاهی امکانات

7 اقتصادي وضعیت 

 یخانوادگ اجتماعی وضعیت 8

 خانواده افراد سایر تحصیلی ۀپیشین 9

 شجودان هدفمندي *10

 )يا و حرفهیمال (ظرفیت و تحصیلی رشته از آگاهی میزان 11

 آینده به امید *12

13* 

 )يفرد (شخصی شرایط

 هادغدغه و بیرونی مسئولیتهاي

 کتابخانه جمله از دانشگاه تسهیالت از استفاده مقررات 14

 دانشگاه به مرور و عبور مقررات 15

 پوشش و اخالقی ضوابط 16

 نامه پایان جمله از درس اخذ و نام ثبت تسهول *17

18* 

 مقررات و ضوابط

 آن اجراي در شفافیت و قوانین از دانشکده کارکنان آگاهی

ـ مدت ـ زمان (کالسها ۀبرنام 19  )یپراکندگ 

ـ کتاب (درسی محتواي 20  )جزوه 

21* 

 درسی هايبرنامه

 یکدیگر با درسی برنامۀ تطابق

____________________________________________________________________ 
 

  دارندقطعیت ماهیت عدمعواملی که  
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 )یرگروهز (زیرمعیار )اصلیگروه  (معیار ردیف

 )پراکندگی وتراکم  (درسی برنامۀ کلی نظم *22

 )TA (اشکال رفع و پشتیبانی سیستم 23

 آموزشیکمک هايبرنامه 24

 ورزشی هايبرنامه 26

 تفریحی هايبرنامه 27

28 

 غیردرسی هايبرنامه

 یاجتماع ـ انسانی توسعه برنامۀ

 تدریسنحوة  29

 بودن دسترس در و دانشجویان با تعامل میزان *30

 بودن روزبه و علمی سطح 31

 دانشجویان سنجش روشهاي 32

 دانشجو در انگیزه ایجاد 33

34 

 استاد با اندرکنش

 دانشجو از استاد انتظار 

 اداري امور تسریع و کارمندان با ارتباط ةنحو و نوع 35

 آموختگاندانش با ارتباط 36

 دانشگاه از خارج باتجربه و هباسابق افراد و صنعت با ارتباط 37

 دانشجو موفقیتهاي و دستاوردها از خارجی حمایت میزان 38

39* 

  

 و افراد سایر با اندرکنش

 محیط

 

 کالسها برگزاري و آموزش کیفیت بر نظارت

 
 نسبت عوامل نسبی اهمیت تعیین براي آماري جامعۀ یک کارشناسی نظرات از ثر،ؤم عوامل شناسایی از پس

 شرکت براي شدهانتخاب افراد که ترتیب این به. شد استفاده »جویاندانش فردي و علمی کیفیت گیريشکل« به

 بیشترین دةـهندنشان (10 تا) اهمیت کمترین دهندةنشان (0 بین اينمره، )نامهپرسش کردنر پ (آزمون در

، 1 و 0 بین اـاهمیته ردنـک اسـمقی ورـمنظهب و ديـبنجمع راتـنم این سـسپ. دادند عوامل هـب) تـاهمی

 از یـیک عنوانهب یـمراتبسلسله تحلیل  روش از عوامل اهمیت تعیین و بندي رتبه پاسخها، میان سازگاري بررسی

(MCDM) ةارـري چندمعیـگیمـروشهاي تصمی
1

 (Balali, et al, and Roozbahani, 2014)  دـاده شـ استف

 
 
 

____________________________________________________________________ 
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 ایـن  موردنیـاز  پایـۀ  اطالعات تهیۀ رايب اساسی گامدو .  استردهک ارائه 1980 سال درSaaty    را روشاین

  :هستند زیر شرح به روش

 است  سطح صفر مربوط به هدف در این ساختار. شود مراتبی براي معیارها ارائه می ساختار سلسلهیک

. شود شوند و هر سطح به زیرمعیارهایی تقسیم می و از آن چندین سطوح از معیارها منشعب می

 .اندشده داده نشان 1 مطالعه در جدول ین در ایرمعیارهاو  ز یارهامع ،همانطور که ذکر شد

 یزوج ۀمقایس از روش این در
1

هاي  سهیمعیار اصلی براي پذیرفتن مقا. شود  بین معیارها استفاده می

 :براي این منظور باید نشان داد که. ها با هم سازگار باشند زوجی این است که مقایسه
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  یک بردار متناظر با مقدار ویژه wزوجی و ۀ  ماتریس مقایسW یک مقدار ویژه،  این رابطه در

)( زوجیسۀترین مقدار ویژه ماتریس مقایازآنجاکه اختالف بزرگ.  استn×1 که ماتریس است max بعد 

 براي تعریف n و max، اختالف است زوجی ۀمیزان ناسازگاري ماتریس مقایس ةدهندنشان) n(ماتریس 

ري سازگاشاخص
2  CIشده استاستفاده  :  

  

)2(  

1
max






n

n
CI
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1. Pairwise Comparison 
2. Consistency Index 



         توسعه شاخص ارزیابی کیفی آموزش مهندسی با در نظر گرفتن عدم قطعیتها

  

32

)IR (ناسازگاري ضریب همچنین
1

  : شود  به صورت زیر تعریف می

)3(  

/IR CI RCI                                                                                                                  
 

RCI که در آن
2
گر  ا،شده است صورت تصادفی پره که ب، استn×n ماتریس شاخص سازگاري تصادفی 

10%IR< شده استتأمینسازگاري نا باشد معیار .  

  یارها معمشاهداتی مقادیر تعیین. 2. 2

 مقـدار . شـود مـی  تعیـین  آنها) یمشاهدات (واقعی مقادیر ثیرگذار،تأ زیرمعیارهاي و معیارها اهمیت تعیین از پس

  .اندآمده دستهب موردنظر آماري جامعۀ اساس بر شدهشناسایی عوامل مشاهداتی

 آماري ۀجامع. 1. 2. 2

 انجام ينظر برا موردي آمارۀجامع.  کشور دارندۀ و توسعسازیها یمم در تصیدي عمران نقشهاي کلنامهندس

  در مقطع کارشناسی عمرانة دانشکدیان دانشجویان مطالعه، از مین در ايیشنهاد روش پيسازیادهو پ یلتحل

 دانشگاه یک( دانشگاهها شامل دانشگاه الف ینا. اند مختلف در سطح کشور انتخاب شدهيهاه دانشگایدر برخ

 دانشگاه یک(در شهر تهران و دانشگاه د ) یگر دیدانشگاه مهندسیک (و ج ) ی دانشگاه مهندسیک(، ب )امعج

 دانشگاهها ین ااز یک هر علمیهیئت ي اعضاوتعداد دانشجویان  تعداد.ستا   از شهرستانها بودهیکیدر ) جامع

 از اعم ثیرگذارأت عوامل تمام که است هبود این دانشگاهها این انتخاب  معیار. نشان داده شده است2 جدولدر 

تا حد  دانشگاه ی سطح علم،اندات و اسیان تعداد دانشجودانشگاه، نوع دانشگاه، قرارگیري شهر دانشگاه، وسعت 

 .شود نظر گرفته درامکان 

 موردبررسی هاي دانشگاه آماري مشخصات .2 جدول

  تعداد دانشجو علمی هیئت تعداد اعضاء  دانشگاه

  520  47  الف

  500  40  ب

  345  47  ج

 576  18  د

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Inconsistency Ratio 
2. Random Consistency Index 
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  مهندسی آموزش کیفیت شاخص. 3. 2

 چندمعیاره گیريتصمیم روشهاي از استفاده. 1. 3. 2

 درگیري چندمعیاره عنوان یک روش تصمیمبه شود، طالق میاپرومته   به آنکه معموالً  پرومته و گایا شرو

   .گرفت قرارو استفاده  مطالعه مورد ياگسترده طوربه و شد هداد توسعه یاضیر روابط اساس بر 1980 ۀده آغاز

 زانیم کردنیمکّ و ییشناسا ،يریگمیتصم يبرا يساختار یمنطق و جامع چارچوب کی ۀارائ با روش نیا

 .کندیم فراهم را یاصل يهانهیگز به دنیبخش تیاولو و ها،نهیگز نیب ییافزاهم و يریدرگ

 ابعاد ارهایرمعیز یواقع مقادیر که ییازآنجا. اند هشد داده توسعه بردهروش نام ساسا بر بخش نیا معادالت

گیري  تصمیم ۀیپا بر شدهدادهتوسعه مدل. شد ابتدا استاندارد دراین مقادیر  ،دارند متفاوتی واحدهاي و

 با سهیمقاقابل و عدبیب اعداد به را) ارهایرمعیز( دانشگاه هر يهایژگیو يعدد ریمقاد قیتحق نیا در چندمعیاره

 یمختلف ریمقاد اریرمعیز هر يبرا شوند یم سهیمقا هم با يمتعدد يدانشگاهها نجاکهآاز. کند یم لیتبد هم

ها برابر   مطالعه تعداد گزینهنیا در.  باشدهوجود داشت مختلف ۀگزین سه حداقل باید روش این در. دارد وجود

مقدار زیرمعیار براي دو  (جفت هر در واقعی مقادیر بین اختالف ،رایرمعیز هر يبرا. با تعداد دانشگاههاست

 به dn(fi , fj) ،مثالً. شود می هسیمقا 1 و 0 بین)  4 (ۀمعادل از استفاده با و شود یم داده نشان  dnبا )گزینه

 ةمارش n دانشگاهها، شماره  jو iدر آن  کهيطوربه دانشگاه است، 2ي تفاضل مقدار زیرمعیار براي معنا

  .است اریرمعیز مقدار  fو اریرمعیز

)4(  

                                                        
                              

  ام n اریرمعیز يبرا یزوج اختالفات حداقل و حداکثر ریمقاد بیترتبه   و  در این روابط

 يبرا یمهندس آموزش تیفیک شاخص .است دانشگاهها کل تعداد  M و ارهایرمعیز کل تعداد  N.هستند

  :شود یم محاسبه ریز فرمول مطابق)  (ام i دانشگاه

  

)5( 

  

  .است ام n اریرمعیز وزن  و  ,i=1, 2, … , M که يطور
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  ماکوف زنجیرة اساس بر مهندسی آموزش کیفی شاخص قطعیتمعد تحلیل.  2. 3. 2

 نظر در طعیتقعدم با همراه مهندسی آموزش کیفیت ارزیابی مدل ورودیهاي مطالعه، این در چون

 مدل ورودیهاي. بود خواهد غیرقطعی لزوماً هم) یعنی مقدار شاخص( مدل  خروجی اند، شده گرفته

 به یکنواخت توزیع یک برازش براي تغییرات زیرمعیارها، پایین و باال حد. است معیارها مقادیر شامل

 براي خاص طوربه کارلو مونت سازي شبیه. گیرد می قرار استفاده مورد دفیزیرمعیارهاي باماهیت تصا

  . شود می برده کارهب مدل خروجیهاي بر مدل ايهورودی قطعیتعدم انتشار توصیف

 تواند می اهقطعیتعدم انتشار براي شیوه ترین رایج عنوانبه کارلو، مونت سازي شبیه بنابراین

 که مسائلی در عموماً روش این. باشد ورودیها احتمال توزیع رفتار بهباتوجه قطعیتها،عدم دهندة نشان

 هایی نمونه تولید براي مناسب محاسباتی الگوریتم یک عنوانبه دارند، احتمالی غیرقطعی مفهوم یک

 براي تکرارشونده تصادفی گیري نمونه ۀپای بر روش این. شود می برده کارهب متغیرها احتمال توزیع از

 براي ممکن ورودیهاي از دامنه یک اول، زمانی گام در آن در که است عددي خروجیهاي به دستیابی

 تولید شده،تعریف نۀدام روي بر احتمال توزیع یک از ورودیها سپس و شود می تعریف متغیرها

، 1کارلو مونت ماکوف   زنجیره گیر نمونه باشد، پارامتریک متغیر احتمال توزیع که زمانی. شوند می

 براي شدهتعریف ازپیش ایستاي احتمال توزیع با ماکوف ةزنجیر مدل طراحی اصلی دةای با مدتاًع

  .شودمی برده کارهب متغیرها

 X کهاین فرض با باشد، A  مجموعه روي بر ،fx(x)  مثبت احتمال چگالی تابع داراي ، X تصادفی متغیر اگر

  :از است عبارت X از g تابع موردانتظار مقدار است، گسسته متغیر یک

)6(  

                                                                                    
                                                                                

 از کارلو مونت تخمین ها، نمونه روي بر g(x) از گیري میانگین با  )X1,…,Xn (، هاX از تاییn نمونۀ براي

E(g(x)) با بود خواهد برابر:  

)7(  

                                             
  :ε کوچک مقدار ره براي دارد، وجود ،E(g(x)) اینکه فرض با

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Monte Carlo Marcov Chain(MCMC) 
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)8( 

) = 0
            

                                                  

 تا. شود منحرف E(g(x)) از n(x)ğ که دارد وجود کمی احتمال شود، تربزرگ n هرچه دهد نشان میکه 

 خواهد نزدیک E(g(x)) به کارلو مونت تتس یک از آمدهوجودبه n(x)ğ باشد، بزرگ کافی ةانداز به ،n کهزمانی

  . بود

 کندمی اتخاذ را مطلق عدد یک مشاهداتی مقادیر ندارد، وجود آنها در قطعیتعدم که ،زیرمعیارهایی براي

شده بر اساس یجاد اة در بازتصادفی عدد یک ، آنها وجود داردیر در مقادیتقطع که عدمیارهاییمعیر زي برااما

 درعوامل  يشده برا ثبتیر مقادمطابقبراي ایجاد بازه،  یینحد باال و پا. دشو ی متولید یین حد باال و پایک

 یعتوزبه هر زیرمعیار تصادفی  دو حد، یناسپس، با استفاده از مقادیر . شودی متعییننظر  موردي آمارۀجامع

.  آید دست می هشده بش دادهمقدار تصادفی بر هر زیرمعیار، بر اساس توزیع براز. شود ی برازش داده میکنواخت

. شوند می سازينمونه پارامتر هر ةکنندتوصیف توزیعِ از یتصادف مقدار یک انتخاب با یغیرقطع پارامترهاي لذا،

 شاخص يبرا ممکن مقدار کی انگرینما هرکدام که شد خواهد منجر مستقل جۀینت يادیز تعداد به نیا

کیفی با  و هر بار مقدار شاخص هشد تکرار مرتبه 1000 یارهامع ي برایتصادفۀ  نمونیدتول. است موردنظر

 احتمال سازيشبیه هرالزم به ذکر است که . دشو ی محاسبه م براي هر زیرمعیاريیداستفاده از مقدار تول

 شاخص راتییتغ يبرا ممکن  ةمحدود نیتخم يبراو  اریمع زیرهر يبرا مستقل ياجراها جینتا. دارد یکسانی

 آموزش تیفیک شاخصۀ محاسب. گرفتخواهد  قرار یبررس مورد تهایقطععدمۀ محاسب گرفتن نظر در با

مهندسی
1
  .است شده انجام هالیوتحلهیتجز در ارهایمعزیر ریمقاد در تیقطع عدميرینظرگو بدون  در   با 

  

 نتایج .3

 مقدار همچنین،. ده استم آ3 زده شده و در جدول ین تخمیمراتب سلسلهیل وزنها بر اساس تحلمقادیر

 آماري ۀجامع مشخصات مطابق ،100 حداکثر و 0 حداقل حد دو به شدن استاندارد با معیارها مشاهداتی

 . ستا شده گزارش 3 همان جدول در) آنها انادتاس و عمران مهندسی دانشجویان از گروهی(

____________________________________________________________________ 
 

1. Engineering Education Quality Index (EEQI) 
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 آموزش کیفیت شاخص کردن یمک و ارزیابی براي شدهشناسایی زیرمعیارهاي مشاهداتی زن و مقادیرو . 3 جدول

 مهندسی

  ردیف

 
 )گروهیرز (زیرمعیار

  وزن

 )10 و 0 ینب(

 تحلیل اساس بر وزن

 مراتبیسلسله

 مقدار

 مشاهداتی

  )الف دانشگاه(

 مقدار

 مشاهداتی

  )ب دانشگاه(

 مقدار

 مشاهداتی

  )ج دانشگاه(

 مقدار

 مشاهداتی

  )د دانشگاه(

  75  90  90  90 036540/0 8 تحصیل محل شهر 1

  40  75  65  85 02730/0 6 دانشگاه مکانی موقعیت 2

  85  85  85  85 02730/0 6 تحصیلی رشته 3

4 
 شهرت و علمی وضعیت

 دانشگاه
9 04106/0 90  75  100  50  

5 

 آموزشی، علمی، امکانات

 ازجمله فرهنگی،

 کتابخانه، آزمایشگاه،

 تصویري، صوتی امکانات

 کپی، واحد رایانه،

 انتشارات

9 04106/0 75  70  70  30  

6 

 دانشکده رفاهی امکانات

 براي انتظار محلبوفه، (

 )کالس شروع از پیش

7 03203/0 40  60  80  45  

  55  60  65  70 01431/0 4 اقتصادي وضعیت 7

8 
- اجتماعی وضعیت

 یخانوادگ
4 01431/0 80  70  80  60  

9 
 سایر تحصیلی پیشینه

 خانواده افراد
5 01785/0 70  60  75  45  

  50  85  60  80 03587/0 10 دانشجو هدفمندي 10

11 

 رشته از آگاهی میزان

ظرفیت  و تحصیلی

 )يا و حرفهیمال(

8 02863/0 80  60  85  50  

  40  65  60  65 03217/0 9 آینده به امید 12

13 
  و بیرونی مسئولیتهاي

 هادغدغه
7 02509/0 45  50  30  30  

14 

 از استفاده مقررات

 از دانشگاه تسهیالت

 هکتابخان جمله

5 01650/0 70  70  65  60  

15 
 به مرور و عبور مقررات

 دانشگاه
5 01650/0 65  40  40  45  

  60  60  60  85 01322/0 4 پوشش و اخالقی ضوابط 16

17 
 اخذ و نام ثبت سهولت

 نامه پایان جمله از درس
8 02644/0 70  70  75  75  

18 

 دانشکده کارکنان آگاهی

 در شفافیت و قوانین از

 آن اجراي

9 02972/0 60  70  75  45  
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19 

 کالسها برنامه

 ـ مدت ـ  زمان(

 )یپراکندگ

8 03367/0 65  70  60  50  

20 
 درسی محتواي

 )جزوه- کتاب(
8 03367/0 80  60  85  70  

21 
 با درسی برنامۀ تطابق

 یکدیگر
7 02941/0 55  45  50  45  

22 
 درسی برنامۀ کلی نظم

 )پراکندگی وتراکم (
8 03367/0 55  50  55  50  

23 
 رفع و پشتیبانی سیستم

 )TA (اشکال
8 03367/0 80  60  80  60  

24 
 کمک هايبرنامه

 آموزشی
5 02109/0 40  30  35  30  

  40  40  70  45 01606/0 5 ورزشی هايبرنامه 26

  40  65  65  70 01606/0 5 تفریحی هايبرنامه 27

28 
 ۀتوسع ۀبرنام

 یاجتماع ـ انسانی
6 01925/0 35  20  40  25  

  60  75  75  80 02960/0 8 ریستد نحوه 29

30 

 با تعامل میزان

 در و دانشجویان

 بودن دسترس

8 02960/0 70  40  60  30  

31 
 روزبه و علمی سطح

  بودن
8 02960/0 90  70  90  60  

32 
 سنجش روشهاي

 دانشجویان
7 02590/0 80  60  75  55  

  45  55  50  65 03700/0 10 دانشجو در انگیزه ایجاد 33

  50  80  60  80 03330/0 9 دانشجو از استاد رانتظا 34

35 

 با ارتباط نحوة و نوع

 امور تسریع و کارمندان

 اداري

6 01711/0 55  50  60  45  

36 
 با ارتباط

 آموختگاندانش
7 01998/0 45  40  35  30  

37 

 افراد و صنعت با ارتباط

 خارج باتجربه و باسابقه

 دانشگاه از

7 01998/0 45  30  50  10  

38 

 از خارجی حمایت میزان

 موفقیتهاي و دستاوردها

 دانشجو

8 02275/0 50  40  60  30  

39 

 کیفیت بر نظارت

 برگزاري و آموزش

 کالسها

8 02275/0 75  60  70  45  
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. است بوده 01/0 از کمتر ناسازگاري ضریب دهدمی نشان وزنها محاسبۀ براي مراتبیسلسله تحلیل نتایج

 2شکل و 4 جدول شرح به دانشگاه 4 هر براي مهندسی آموزش کیفیت ارزیابی شاخص ،5 رابطۀ از استفاده با

صورت بهی مشاهداتیر مقادیري و درنظرگعوامل ی در برخیتقطع وجود عدمبرمبناي. است شده یکم 

ین ا هب. است شده ارائه 2شکل در احتمالیصورت   بهیز موردنظر ني دانشگاههاي شاخص برایر مقاداحتمالی،

MATLAB افزار شده با نرم استفاده از کد نوشتهبا  وی مشاهداتیر مقادیین از تعپسمنظور، 
1
راي زیرمعیارها ب 

 به الزم .یکنواخت برازش داده شده است یعتوزبا استفاده از مشاهدات حداقل و حداکثر،  ی، تصادفارمقدبا 

 آن بیشتر مقادیر و کندمی تغییر 1 حداکثر و 0 حداقل بین که است اي بازه موردنظر شاخص مقدار است ذکر

دهد،  می نشان را قطعیت عدم درنظرگرفتن بدون اهشاخص مقادیر) سطر دوم (4جدول . است ترمطلوب

  .دهد ی نشان میتقطع عدمي داراعواملمطابق شاخص را  یین باال و پاحد  سوم و چهارمهاي سطرهمچنین،

  

 در بدون و با موردمطالعه دانشگاههاي در یمهندس آموزش کیفیت ارزیابی شاخص ةشدیکم مقدار .4 جدول

 قطعیتعدم نظرگیري

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Mathematic Labratuary 

  د دانشگاه  ج دانشگاه  ب دانشگاه  الف دانشگاه  دانشگاه

  شاخص مقدار

 EEQIبدون در نظر گرفتن   

  یتطعقعدم

63/0 55/0  62/0 47/0 

   با در نظر گرفتنEEQI ي باالحد

  قطعیتعدم
65/0 58/0 65/0 49/0 

  نظر گرفتن با در EEQI یین پاحد

  یتقطععدم
61/0 53/0 60/0 44/0 
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 دانشگاههاي در مهندسی آموزش کیفیت ارزیابی شاخص تغییرات دامنۀ دهندةنشان ايجعبه نمودارهاي .2 شکل

 قطعیتعدم درنظرگیري با مطالعه مورد

  

  

 به را کیفی شاخص مقدار بیشترین الف شگاهدان موردمطالعه، دانشگاههاي میان ازکه  شودمی مشاهده

 جامع دانشگاه که دهد می نشان تهران شهرکالن سطح در دانشگاهها بین مقایسۀ. است داده اختصاص خود

 جامع دانشگاه بین ۀمقایس اساس بر نتایج این. دارد مهندسی آموزش در بهتري عملکرد ی اختالف کمبا الف

 نتیجه بتوان شاید. است ییدأت قابل نیز) الف دانشگاه (تهران در جامع دانشگاه یک با) د دانشگاه (شهرستان در

 عملکرد رب مثبتی ثیرأت تواندمی آموزشی محیط یک در هم کنار در دانشگاهی مختلف هاي رشته وجود گرفت

 سیستم در ضعف نقاط جمله از شود می مشاهده ،3 جدول نتایج اساس بر. باشد داشته مهندسی آموزش

 مهم عامل یک همچنین. است دانشجویان از خارجی حمایتهاي و صنعت با دانشگاه ارتباط مهندسی وزشآم

 به هنوز کشور دانشگاههاي سطح در که است دانشجویان در انگیزه ایجاد در استاد نقش باال، اهمیت و وزن با

 ةادار براي محیطی و رجیخا ضوابط گرچه که دهند می نشان همچنین نتایج. است نشده تشویق ی کافاندازه

 منفی ثیرأت تواند می نتیجه در .یردگ ی مورد توجه قرار نمچندان آن سازي پیاده ةنحو اما است، الزم دانشگاهها

 کمرنگ بسیار نیز آموزشیکمک هاي برنامه نقش نتایج، اساس بر. باشد داشته آموزشی سیستم عملکرد در

  . شود می مشاهده زمینه این در علمی و صادياقت فرهنگی، گذاري سرمایه به نیاز و است

 گروههاي هکه ب اند شده يبندرتبه مهندسی آموزش کیفیت در ثرؤم عوامل ترینمهم مطالعه، این نتایج پیرو

)  دانشجويهدفمند /شخصی شرایط (2 و) استاد با اندرکنش (6 ،)زیرساختی امکانات و محیطی شرایط( 1 اصلی
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 عوامل شامل این. است دانشگاه از پیش آموزشهاي و خانواده اهمیت دهندةاننش آخر مورد است ومتعلق 

 برنامۀ دانشجو، در انگیزه ایجاد آموزشی، علمی، امکانات دانشگاه، شهرت و علمی وضعیت مانند یرمعیارهاییز

 موزشآ کیفیت در استاد نقش و اهمیت دهندةنشان نتایج این. است دانشجو از استاد انتظارات وکالسها 

 هاي برنامه یا تفریحی هايبرنامه چون ي مواردکه رسدگفتن این نکته ضروري به نظر می. است مهندسی

  .یستند برخوردار نی آموزش مهندسیفیت در کیادي زیت از اهمورزشی

ۀ آوردن دامندستهبه ب ی آموزش مهندسیفی شاخص کیل و تحلیابی در ارزیتقطع نظر گرفتن عدمدر

قطعیت در  اینکه تعداد زیرمعیارهاي با عدمبه باتوجه.شود میمنجر  شاخصها مقدار براي صدي در7 ییراتتغ

آمده دست بهۀثر در ارزیابی کیفی آموزش مهندسی ناچیز بوده است، دامنؤمقایسه با تعداد کل زیرمعیارهاي م

ها قطعیت و تأثیر عدمتفاده روش پارامتریک مورداس ازحالاینبا. ات نیز چندان قابل توجه نیستبراي تغییر

  .پوشی کردتوان چشم نمی

  بیشتر تحلیل و بحث.  1. 3

  هنوزیان دانشجوي برای آموزش مهندسیزير  در برنامهوريافنّ ـ ی روزافزون علميهایشرفترغم پعلی

نها شود و از جمله آی مشاهده میز نی دانشگاهیطهاي محیر در سایشوب ضعفها کمینا.  وجود داردیضعفهای

هاي درسی و شرایط   معیار اصلی برنامه2 بیشتر با زیرمعیارهاي مربوط به  کهکرد اشاره یر زمواردتوان به یم

  :ندامحیطی مرتبط

 ابعاد به عمران و ی و فني نظرهايبر درسکه در آن شود ی مرتبط مدرسی ه محتواي بکم امتیاز 

. است نشده کافی توجه درسی ریزیهاي نامهبر در یستیزیط محو اقتصادي فرهنگی، اجتماعی، مختلف

 اقتصاد زیست،محیط مهندسی مانند شوندمی ارائه هازمینه این در که محدودي هايدرس حالدرعین

  . شودنمی داده آنها آموزش به کافی اهمیت و   استاختیاري اغلب سیستمها مهندسی و مهندسی

 درسی برنامه بحثهاي در معموالً عمران مهندسی فعالیتهاي به مربوط اجتماعی بحثهاي
1
 نشده گذاشته 

 .است

 در ویژههب عمران در .ندارد وجود عمران مهندسی مختلف گرایشهاي بین قبولیقابل و منطقی توازن 

 گرایشهایی. شودتدریس می سازه گرایش به مربوط هايدرس و آموزشها اساساً کارشناسی سطح

سازه   ـعمران عمران به رشتۀ مهندسی تغییر دلیل به ريتراب و راه و خاك زیست،محیط آب، همچون

 عمران و ۀ مهندسیدر رشت نگريیکپارچه به الزم توجه بدون آن ناقص برگشت وآب   ـعمران و

 . رشته بوده استبه این  یالمللین بییرات به تغیوجهتبی ینهمچن

____________________________________________________________________ 
 

1. Curriculum Development 
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 محـدود  ايوبگاههـاي رایانـه   همچنـین  و آزمایـشگاهها  همچون نتایج ارزیابی و عملی آموزش فضاهاي 

  . ندنکمی بسنده نظري مطالب ۀارائ به اغلب انادتاس و است

 ۀرشت عملیاتی فضاي از را دانشجویان صنعت با همکاري امکان و بازدیدي فعالیتهاي محدودیت 

 .است  کردهجدا و بیگانه عمران مهندسی

 اسـت  دانشجویان ارزیابی و آموزش سنتی هايشیوه بر کیدأت همچنان پیشرفتها م همۀرغعلی 

 ایجاد دانشجویان در جدید موضوعات یافتن براي تالش و مفاهیم درك براي را کافی ةانگیز که

  .دکننمی

 اسـتانداردها  یـن  ا اعمـال و ندارنـد  کافی بهرة امروز دنیاي استانداردهاي از آموزشی فضاهاي  

  .    شودیان دانشجویجانهو تواند موجب شوق یم

 و مختلف شرایط در سازيتصمیم و مهندسی یندهايافر درك در پایه هايدرس تاهمی برخالف 

 دانـشجویان   یـا )آموزشی ايهکمک(تمرین  حل انادتاسها را درس این مهندسی، خالقیت ایجاد

  .دننکنمی ایجاد دانشجویان براي کافی ۀعالق و برعهده دارند دکتري

  

 گیرينتیجه و خالصه .4

 در تحول لزوم دانشجویان، تحصیلی و آموزشی کیفیت بهبود در مهندسی آموزش نقش اهمیت بهباتوجه

 انسانی نیروي سازي آماده و آموزش روي است الزم هدف این به نیل براي. است ضروري مهندسی آموزش

 صحیح مدیریت و خالقیت پرورش براي مناسب محیطی ایجاد و پیشرفت و تعالی مراحل به رسیدن براي

 قدرت از صحیح ةاستفاد خالقیت ایجاد ۀالزم. گیرد صورت گذاريسرمایه و ریزيبرنامه ین و انسامالی منابع

 کیفیت بهبود بر ثرؤم عوامل مطالعه این در. است سازي فرهنگ و ذهنیت ایجاد آن کنار در و تخیل فکر،

 اساس بر. اندشده شناسایی و بررسی دانشجویان تحصیلی و تربیتی اهداف ارتقاي راستاي در مهندسی آموزش

. است شده شناخته آموزش کیفیت ءارتقا در محرکه نیروي عنوانبه دانشجو و استاد در انگیزه ایجاد نتایج،

 با دانشجو ارتباط در نشاط و پویایی افزایش و هادغدغه کاهش براي الزم کارهايساز ایجاد انگیزه، ایجاد الزمۀ

 انادتاس ارتباط در دارمعنا مراتبیسلسله سیستم توسعۀ و استاد جایگاه ارتقا براي همچنین و دانشگاه و استاد

 عوامل کردن یکم براي روشی مقاله این در. است بانشاط و پویا آموزشی فضاي به دادن شکل در و یکدیگر با

 شرایط اصلی ايهگروه در شدهشناسایی عوامل ،منظورینهمهب. شد ارائه مهندسی آموزش کیفیت بر ثرؤم

 هايبرنامه درسی، هايبرنامه مقررات، و ضوابط ،)فردي (شخصی شرایط زیرساختی، امکانات و محیطی

 برخی براي شدهارائه روش. شد بنديدسته محیط و افراد سایر با نیز و استاد با اندرکنش غیردرسی،

 یکم از سپ نهایت در. شد ارزیابی ، عمران دارندی مهندسۀ رشتکه ،کشور در مهندسی جامع و دانشگاههاي

 اهمیت اساس بر شدهشناسایی عوامل دانشگاهها، این در عمران مهندسی آموزش کیفیت وضعیت کردن



         توسعه شاخص ارزیابی کیفی آموزش مهندسی با در نظر گرفتن عدم قطعیتها
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 توزیع توابع برازش با مهندسی، آموزش کیفیت ارزیابی در قطعیتعدم ثیرأت همچنین،. شد بنديرتبه

 بررسی مورد عوامل این براي تصادفی هاينمونه تولید و قطعیتعدم داراي شدهشناسایی عوامل به یکنواخت

 آموزش کیفیت در استاد و دانشگاه محیط نقش توجهقابل اهمیت دهندةنشانآمده دستبه نتایج. گرفت قرار

 در آموزشی کیفی وضعیت ضعف و قوت نقاط توانمی آن نتایج و شدهارائه روش اساس بر. است مهندسی

. کرد گذاريسرمایه دانشجویان بهتر تربیت و تعلیم راستاي در ضعف نقاط بهبود براي و شناسایی را دانشگاهها

 نتایج ارتباط دانشگاه با صنعت و حمایتهاي خارجی از دانشجویان از جمله نقاط ضعف در سیستم مبنايبر

دهد که یک عامل مهم، نقش استاد در ایجاد انگیزه در نتایج همچنین نشان می. آموزش مهندسی است

 و اهمیت باالیی دارد اما در سطح دانشگاههاي کشور هنوز به اندازه کافی مورد توجه دانشجویان است که وزن

هاي کمک آموزشی بسیار کم   آماري موردنظر، نقش برنامهدهد در جامعۀنشان مینتایج . قرار نگرفته است

 .گذاري فرهنگی، اقتصادي و علمی در این زمینه نیاز است است و به سرمایه
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